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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 30
η
 Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 23/26-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο 

– αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 397/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε 2
νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) θαη 1
νπ

 Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Δ. ηνπ 

έξγνπ «Πξνκήζεηα Φσηεηλώλ Σεκαηνδνηώλ, πιηθώλ Καηαθόξπθεο θαη Οξηδόληηαο 

Σήκαλζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηδξόκεζε ησλ Οδώλ Κνξίλζνπ, Καλαθάξε – 

Ναπαξίλνπ, Δγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία», αλαδόρνπ «Κ/ΞΙΑ Αζ. Κατκαθάο – Ι. 

Αξγπξόπνπινο – Φαξ. Σαρπαηδίδεο», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 8042/26-6-2020 δηαβηβαζηηθό 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 7827/23-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ), 

ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Παηξέσλ - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Δ. ηνπ έξγνπ 

«Πξνκήζεηα Φσηεηλώλ Σεκαηνδνηώλ, πιηθώλ Καηαθόξπθεο θαη Οξηδόληηαο Σήκαλζεο 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηδξόκεζε ησλ Οδώλ Κνξίλζνπ, Καλαθάξε – Ναπαξίλνπ, 

Δγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία», αλαδόρνπ «Κ/μία Αζ. Κατκαθάο - Ι. Αξγπξόπνπινο - Φαξ. 

Σαρπαηδίδεο»΄΄ - Σπλεκκέλα: - α) 2νο Α.Π.Δ., Αηηηνινγηθή έθζεζε - β) Θεηηθή 

γλσκνδόηεζε από Τερληθό Σπκβνύιην Γ.Δ. (αξ. απνθ. 73/10-06-2020) - γ) Γηαηύπσζε 

Θεηηθήο γλώκεο από Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή - Σαο απνζηέιινπκε ηα παξαπάλσ 

ζπλεκκέλα πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεηε ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ 

παξαπάλσ έξγνπ. - Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο αμίαο ησλ εξγαζηώλ ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο 

(ρσξίο αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ) είλαη 437.380,26€, ελώ ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο αμίαο ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. (ρσξίο αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ) αλέξρεηαη ζην ίδην πνζό θαη είλαη 

ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε. - Σηνλ παξόληα 2ν ΑΠΔ γίλεηαη ρξήζε ησλ 

απξόβιεπησλ θαη ησλ επί έιαζζνλ δαπαλώλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη δαπάλεο, πνπ 

πξνέθπςαλ από δηαθνξέο ηεο πξνκέηξεζεο θαζώο θαη απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ λέσλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. - Τν ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξόληνο 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ 437.360,62€ γηα εξγαζίεο, 19,64€ γηα απξόβιεπηα, 4.248.16€ γηα αλαζεώξεζε 
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θαη 105.990,82€ γηα Φ.Π.Α., ζύλνιν 547.619,24€ θαη δελ παξνπζηάδεη ππέξβαζε δαπάλεο 

εξγαζηώλ από ηελ αξρηθή Σύκβαζε. - Σαο πιεξνθνξνύκε δε όηη: - I. Η δεκνπξάηεζε ηνπ 

έξγνπ έγηλε ζηηο4/5/2017, ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

810/31-10-2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαη αλάδνρνο 

αλαδείρζεθε ε «Κ/μία Αζ. Κατκαθάο-Ι. Αξγπξόπνπινο-Φαξ. Σαρπαηδίδεο» κε κέζε 

έθπησζε 61,13% θαη κε ηειηθό πνζό ζύκβαζεο. 547.619,24 € κε ΦΠΑ – II. Η εξγνιαβηθή 

ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 28/2/2018. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνύληαη 

από ην ΔΣΠΑ. – III. Ο παξώλ 2νο ΑΠΔ θέξεη ηελ ζεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Τερληθνύ 

Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ (αξ. απνθ. 73/20) θαη ζπληάζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζύκθσλα κε αθξηβή ζηνηρεία πνπ 

επηκεηξήζεθαλ από ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο εξγνιαβίαο θαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνκεηξήζεηο γηα απηά πνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, 

παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην Σώκα θαη εγθξίλεη: - Τνλ 2νπ Α.Π.Δ. θαη ηνπ 1νπ 

Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Δ. ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Φσηεηλώλ Σεκαηνδνηώλ, πιηθώλ Καηαθόξπθεο θαη 

Οξηδόληηαο Σήκαλζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηδξόκεζε ησλ Οδώλ Κνξίλζνπ, 

Καλαθάξε – Ναπαξίλνπ, Δγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία», αλαδόρνπ «Κ/μία Αζ. Κατκαθάο - 

Ι. Αξγπξόπνπινο - Φαξ. Σαρπαηδίδεο». - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη 

Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο.- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο, Πέηξνο 

Χσκάο, Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Φώηηνο Γεκαθόπνπινο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη 

ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο 

αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή ψήθο, λογίζεηαι ως παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα 

ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν 

σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(6 ζεηηθέο ςήθνη)            

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/2019), εγκρίνει ηνλ 2
ν
 Αλαθεθαιαησηηθό 

Πίλαθα Δξγαζηώλ (2
ν
 Α.Π.Δ.) θαη ηνλ 1

ν
 Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Δ. ηνπ έξγνπ: «Προμήθεια 

Φωηεινών ημαηοδοηών, σλικών Καηακόρσθης και Οριζόνηιας ήμανζης ποσ 

απαιηούνηαι για ηην ανηιδρόμηζη ηων Οδών Κορίνθοσ, Κανακάρη – Νασαρίνοσ, 

Δγκαηάζηαζη και Λειηοσργία», ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ 

Αηηηνινγηθή έθζεζε.  

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο αμίαο ησλ εξγαζηώλ ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο (ρσξίο 

αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ) είλαη 437.380,26€, ελώ ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο αμίαο ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ 1
νπ

 Α.Π.Δ. (ρσξίο αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ) αλέξρεηαη ζην ίδην πνζό θαη είλαη 

ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε.   

Σηνλ παξόληα 2
ν
 ΑΠΔ γίλεηαη ρξήζε ησλ απξόβιεπησλ θαη ησλ επί έιαζζνλ 

δαπαλώλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη δαπάλεο, πνπ πξνέθπςαλ από δηαθνξέο ηεο 

πξνκέηξεζεο θαζώο θαη απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ εξγαζηώλ, νη 

νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. 

Τν ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξόληνο 2
νπ

 Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 437.360,62€ 

γηα εξγαζίεο, 19,64€ γηα απξόβιεπηα, 4.248.16€ γηα αλαζεώξεζε θαη 105.990,82€ γηα 

Φ.Π.Α., ζύλνιν 547.619,24€ θαη δελ παξνπζηάδεη ππέξβαζε δαπάλεο εξγαζηώλ από ηελ 

αξρηθή Σύκβαζε.  
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Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη, επίζεο, όηη: 

I. Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζηηο 4/5/2017, ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 810/31-10-2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε «Κ/μία Αζ. Κατκαθάο-Ι. Αξγπξόπνπινο-

Φαξ. Σαρπαηδίδεο» κε κέζε έθπησζε 61,13% θαη κε ηειηθό πνζό ζύκβαζεο 547.619,24 € 

κε ΦΠΑ. 

II. Η εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 28/2/2018. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΣΠΑ. 

III. Ο παξώλ 2νο ΑΠΔ θέξεη ηελ ζεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ (αξ. απνθ. 73/20) θαη ζπληάζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 156 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζύκθσλα κε αθξηβή ζηνηρεία πνπ επηκεηξήζεθαλ από 

ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο εξγνιαβίαο θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνκεηξήζεηο γηα 

απηά πνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ.  

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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